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Wstęp
Istotą doładowania zakresowego (rys. 1) jest zasto-

sowanie dwóch małych turbosprężarek połączonych 
równolegle i włączanych kolejno za pomocą zaworów 
sterujących w różnych zakresach pracy silnika za-
miast jednej dużej, pracującej w całym zakresie pracy 
silnika, jak w doładowaniu jednostopniowym. 

Jednak istotną niedogodnością takiego układu jest 
sposób włączania drugiej turbosprężarki. Jej skokowe 
włączenie prowadzi do gwałtownego zmniejszenia ci-
śnienia doładowania w drugim zakresie nawet poniżej 
wartości uzyskiwanej w doładowaniu jednostopnio-
wym. Towarzyszy temu gwałtowny spadek momentu 
obrotowego znacznie poniżej wartości uzyskanych 
w pierwszym zakresie, gdyż dawka paliwa musi zo-
stać ograniczona ze względu na nadmierny wzrost 
zadymienia spalin [1, 3]. Pomimo tej niedogodności 
w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost zaintereso-
wania doładowaniem zakresowym oraz jego dalszymi 
możliwościami rozwojowymi. Wskazują na to najnow-
sze badania i konstrukcje fi rm motoryzacyjnych [2].

Nieciągłość charakterystyki silnika można istotnie 
zmniejszyć jeśli zastosuje się turbosprężarki róż-
nej wielkości. Wymaga to jednak właściwego dobo-
ru dwóch różnych urządzeń doładowujących oraz – 
dodatkowo – zapewnienia odpowiednich warunków 
współpracy między nimi. Podczas współpracy tur-
bosprężarek z silnikiem zmiany zapotrzebowania na 
powietrze powodować będą przesuwanie się punktów 
pracy silnika na charakterystykach obu sprężarek i od-
powiednie zmiany ich sprawności sprężania. Zatem 
całkowita sprawność takiego zespołu sprężającego 
(rys. 1) zależeć będzie od udziału każdej ze sprężarek 
w procesie sprężania.

1. Wskaźniki porównawcze i kryteria 
prawidłowej współpracy turbosprężarek

Pracujące równolegle sprężarki S(I) i S(II) (rys. 1) 
można traktować jako źródła strumieni masy powie-
trza o zróżnicowanych parametrach określonych 
przez wartości masowego natężenia przepływu po-

wietrza m.  s(I) dużej oraz m.  s(II) małej sprężarki oraz jego 
ciśnienia p2(I), p2(II) i temperatury T2(I), T2(II). Po ich wy-
mieszaniu powietrze o wypadkowych parametrach 
określonych przez wartości całkowitego strumienia 
masowego m.  sc = m.  s(I) + m.  s(II) ciśnienia doładowania pba 
i temperatury doładowania Tba zasila cylindry silnika. 
Również po stronie dolotowej sprężarek mamy od-
powiednie wartości parametrów charakteryzujących 
przepływ powietrza, które można przyjąć parametrom 
otoczenia pa, Ta. Zespół taki można zatem sprowadzić 
do układu zastępczego, w którym wykonywana jest 
praca sprężania Hs od ciśnienia i temperatury otocze-
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Rys. 1. Schemat układu doładowania zakresowego: 
1 – duża turbosprężarka, 2 – mała turbosprężarka 
włączana w drugim zakresie, 3 – zawór włączający 
sprężarkę, 4 – zawór włączający turbinę, 5 – zbiornik 
wyrównawczy powietrza
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nia pa, Ta. do ciśnienia i temperatury doładowania pba, 
Tba. Jako kryterium prawidłowości współpracy takie-
go zespołu sprężarek należy zatem przyjąć całkowitą 
sprawność procesu sprężania ładunku ηsc. Jej war-
tość została wyznaczona z bilansu energii dla układu 
otwartego:

bascp
sc

s
scascp TmcHmTmc ⋅⋅+

η
⋅=⋅⋅ (1)

 

Podobnie w przypadku zespołu turbin T(I) i T(II), 
w którym realizowana jest praca rozprężania Ht całko-
witego strumienia masowego spalin m.  tc = m.  t(I) + m.  t(II) 
od ciśnienia i temperatury w kolektorze pg1, Tg1 do ci-
śnienia i temperatury p4, T4 sprawność rozprężania 
wyznaczono z zależności:

4scp
tc

t
tc1gtcp TmcHmTmc ⋅⋅+

η
⋅=⋅⋅ (2)

 

Szczegółową metodykę wyznaczania sprawno-
ści takiego zespołu doładowującego znaleźć można 
w pracy autora [3].

Zmiany sprawności zespołów sprężarek oraz turbin 
muszą być rozpatrywane przy uwzględnieniu warun-
ków ich współpracy z silnikiem. Przede wszystkim 
turbiny muszą zapewnić moc potrzebną do napędu 
sprężarek a więc podział strumieni masowych powie-
trza i spalin nie może być wybrany dowolnie. Musi być 
zatem spełniony bilans mocy każdej turbosprężarki. 
Poszukiwanie optymalnego podziału strumieni maso-
wych następuje poprzez odpowiedni dobór przekrojów 
przepływowych turbin dużej AT(I) i małej AT(II) turbosprę-
żarki. Jak wynika z literatury [1] zwiększenie przekroju 
przepływowego małej turbiny prowadzi do zwiększe-
nia maksymalnego momentu lecz jednocześnie powo-
duje konieczność wcześniejszego włączenia drugiej 
turbosprężarki oraz pogłębia nieciągłość charaktery-
styki silnika. Dlatego kryterium doboru turbosprężarek 
pracujących w układzie doładowania zakresowego 
powinno być uzyskanie wymaganej charakterystyki 
napędowej silnika przy zachowaniu jak największej 
sprawności układu doładowującego.

2. Zależności bilansowe dla układu 
doładowania zakresowego

Dla układu równolegle połączonych turbospręża-
rek przy określonym podziale strumieniu masowych 
powietrza Wp = m.  s(I) / m.  sc i spalin Wt = m.  t(I) / m.  tc mamy 
równania bilansu mocy:
 – dla dużej turbosprężarki:
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 – dla małej turbosprężarki:
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Po odpowiednich przekształceniach otrzymuje się 
równanie określające stopień rozprężania w dużej tur-
binie, w zależności od wymaganego sprężu, spraw-
ności oraz podziału strumieni masy pomiędzy każdą 
sprężarkę i turbinę:
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W przypadku małej turbiny:
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Należy przyjąć: p1(I) = p1(II) = p1 , T1(I) = T1(II) = T1 , 
p2(I) = p2(II) = p2 , T3(I) = T3(II) = T3 , p4(I) = p4(II) = p4 . Roz-
wiązując układ równań (6) i (7), przy założonych war-
tościach ciśnienia p2 oraz znanych charakterystykach 
sprawności turbosprężarek, można ustalić związek po-
między Wt a Wp, dla których spełniony będzie bilans 
mocy i masy urządzenia doładowującego. Stanowi to 
podstawę do wyznaczania wymaganych przekrojów 
przelotowych turbin. Przy uproszczeniu przepływu 
spalin przez turbinę do zasilania stałociśnieniowego, 
otrzymuje się równanie, z którego wyznaczyć można 
przekrój przepływowy AT(I) dużej oraz AT(II) małej turbiny:
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Funkcję ψT określa zależność:
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3. Uwarunkowania optymalnego podziału 
obciążenia turbosprężarek 

Przykładowe obliczenia wielkości charakterystycz-
nych układu doładowującego przeprowadzono dla na-
stępujących warunków zasilania silnika: współczynnik 
nadmiaru powietrza λ = 1,5, zużycie powietrza przez 
silnik A = 0,2 kg/s, ciśnienie doładowania p2 = 0,15 MPa. 
Dla uproszczenia założono stałą temperaturę spalin 
T3(I) = T3(II) = T3 = 950 K oraz stałociśnieniowe zasilanie 
turbiny. Przyjęto również różne, stałe wartości spraw-
ności ogólnej obu turbosprężarek: ηts(I) = ηts(II) = 0,55 
oraz ηts(I) = ηts(II) = 0,6. Wyniki obliczeń podziału stru-
mieni masy spalin pomiędzy turbiny   oraz wymaga-
nych przekrojów przepływowych w dużej turbinie AT(I) 
i małej turbinie AT(II) (równania 5.38–5.39), w zależno-
ści od podziału strumieni masy powietrza (obciąże-
nia) sprężarek powietrza Wp = m.  s(I) / m.  sc , ilustruje rys. 
2. Przy wyznaczeniu całkowitej sprawności zespo-
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łu sprężarek ηsc założono stałe wartości sprawności 
sprężarek ηs(I) = 0,72 i ηs(II) = 0,8. 

W rozpatrywanym przypadku przebieg sprawności 
całkowitej zespołu sprężarek ηsc wskazuje na celo-
wość zmniejszania obciążenia Wp w dużej turbo-
sprężarce. W przeciwieństwie do tego zmniejszenie 
Wp prowadzi do spadku sprawności zespołu turbin 
ηtc. Przy takim przebiegu sprawności ηtc uzyskuje się 
określone zmiany podziału strumienia masy spalin 
Wt = m.  t(I) / m.  tc ,  pomiędzy turbosprężarki, z których 
wynikają wymagane przekroje przepływowych tur-
bin AT(I), AT(II). Wartości przekrojów AT(I), AT(II) określają 
warunki ich właściwego zestawienia z odpowiednimi 
sprężarkami, a w konsekwencji uzyskania poprawnej 
współpracy tych maszyn. Na rysunku 3 przykładowo 
przedstawiono charakterystyki przepływowe spręża-
rek WSK z typoszeregu B3C, B3A oraz B65, na które 
naniesione zostały punkty pracy silnika, wyznaczone 
dla różnych wartości parametru Wp. Z ich położenia 
wynika, że przy optymalnej ze względu na całkowi-
tą sprawność sprężania ηsc wartości Wp = 0,5 (rys. 2) 
najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obu pracują-
cych równolegle turbosprężarek są większe sprężarki 
z typoszeregu B3C i B3A. Dla Wp = 0,5 punkty pracy 
silnika leżą w obszarach charakterystyk tych spręża-
rek odpowiadających zazwyczaj maksymalnym war-
tościom sprawności sprężania. Jednak w zestawieniu 
z tymi sprężarkami B3C i B3A istotny problem stano-

wią wartości wymaganych przekrojów przelotowych 
turbin, a szczególnie małej turbiny AT(II). Zwiększanie 
strumienia masy powietrza z małej sprężarki wraz 
ze zmniejszaniem Wp wymaga bowiem odpowied-
niego zwiększenia przekroju przelotowego turbiny, 
co wynika z przebiegu krzywej AT(II) = f(WP) – rys. 2. 
Jednak zastosowanie większej turbosprężarki włą-
czanej w drugim zakresie niekorzystnie wpływa na 
przebieg charakterystyki doładowania silnika. Z tego 
powodu korzystniejsze jest zwiększenie wartości Wp, 
co prowadzi do zwiększenia przekroju wlotowego du-
żej turbiny (AT(I)) oraz do konieczności zastosowania 
większej sprężarki z typoszeregu B3C. Jednocześnie 
uzyskuje się możliwość zmniejszenia przekroju wlo-
towego małej turbiny (AT(II)), co również pozwala na 
zmniejszenie sprężarki. Z rysunku 3 wynika, że przy 
dużych wartościach Wp w przypadku turbosprężarki 
włączanej w drugim zakresie należałoby zastosować 
sprężarkę B65. Przedstawione obliczenia w warun-
kach równowagi mocy pomiędzy urządzeniami zespo-
łu sprężarek i turbin wykonano dla stałych wartości 
sprawności ogólnej turbosprężarek. Uzyskane odle-
głości pomiędzy odpowiednimi przebiegami krzywych 
określają zakres możliwych zmian parametrów, pod 
warunkiem, że leżą one w przyjętym zakresie spraw-
ności turbosprężarek 0,55-0,6, co oznacza, że jest to 
związane ze stanem rozwoju i jakością ich konstrukcji.

Podsumowanie
Z przedstawionych studiów teoretycznych wynikają 

określone problemy optymalizacji parametrów doboru 
turbosprężarek do trakcyjnego silnika z doładowaniem 
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Rys. 2. Wielkości charakterystyczne turbosprężarko-
wego zespołu doładowującego umożliwiające ocenę 
podziału mocy pomiędzy dwie turbosprężarki połączo-
ne równolegle
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zakresowym, związane zarówno z właściwym podzia-
łem ich obciążenia, jak i z zapewnieniem oczekiwane-
go przebiegu charakterystyki napędowej silnika.

Optymalny (wg kryterium całkowitej sprawności ze-
społu sprężarkowego) podział pracy sprężania w sprę-
żarkach odbiega zazwyczaj od optymalnego podziału 
obciążenia w zespole turbin zarówno pod względem 
jego sprawności, jak i oczekiwanego przebiegu cha-
rakterystyki napędowej silnika. Istotnym ogranicze-
niem w poszukiwaniach optymalnej sprawności ukła-
du doładowania są wymagane przekroje przepływowe 
spalin w turbinach, które muszą zapewnić odpowied-
nią moc potrzebną do napędu sprężarek. Jak poka-
zują wyniki obliczeń, zapewnienie optymalnego (wg 
kryterium sprawności sprężania) podziału obciążenia 
w turbosprężarkach może prowadzić do niekorzystne-
go zestawienia wielkości przekrojów przepływowych 
w turbinach, w szczególności do zwiększenia prze-
kroju włączanej mniejszej turbiny. Spełnienie tego 
kryterium może zatem być sprzeczne z dążeniem do 
zapewnienia pożądanych parametrów roboczych ta-
kiego silnika. Zwiększenie drugiej turbosprężarki po-
głębia bowiem nieciągłość charakterystyki doładowa-

nia podczas jej skokowego włączania, co prowadzi do 
niekorzystnych zmian przebiegu momentu obrotowe-
go na charakterystyce zewnętrznej silnika. Wskazuje 
to na konieczność odpowiedniego doboru turbosprę-
żarek oraz starannego podziału pomiędzy nie obcią-
żenia, który powinien być kompromisem pomiędzy 
sprawnością takiego układu doładowania a oczekiwa-
nym przebiegiem charakterystyki napędowej silnika.
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Theoretical analysis of sequential turbo-charging

Abstract
This paper presents basic balance relationships existing in the system connected in parallel turbochargers. 

Comparative indicators of the quality of their matching to the engine have been defi ned. Then – for the assumed 
conditions of the engine operation – an optimum power distribution as far as the total effi ciency is concerned in 
the compressor set and in the turbine set of a supercharging device has been carried out on the basis of a the-
oretical analysis. An assessment of the impact of  changes in the parameters of turbochargers  on the curve of 
the engine characteristics and the possibilities of its improvement has been carried out.
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